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RESUMO 

 

AMARAL, José Romeu Garcia do. Dever de Lealdade dos Acionistas nas Sociedades 

Anônimas. (433 p.). Tese de Doutorado: Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2020. 

 

O tema desenvolvido na tese refere-se ao dever de lealdade dos acionistas nas sociedades 

anônimas. Os acionistas, a partir da aquisição da participação social, sujeitam-se ao 

ordenamento societário e enquadram-se em uma situação jurídica capaz de qualificar-se 

como posição ou estado (o status socii), abrangendo componentes ativos (direitos e poderes) 

e passivos (deveres, obrigações e sujeições). O dever de lealdade, portanto, pertence aos 

componentes passivos da posição jurídica e impregnam as relações entre os acionistas e entre 

estes e a companhia, tendo por fundamento a boa-fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 do CC). 

Muito se estudou sobre os direitos e poderes, porém pouca atenção foi dada aos deveres dos 

acionistas. No Brasil, este tema não foi objeto de estudo monográfico específico. A tese 

pretende, assim, sistematizar a matéria e oferecer contribuição original para o seu 

desenvolvimento. Dividida em cinco partes, a primeira apresenta os fundamentos do dever 

de lealdade, abrangendo a noção de lealdade, a relação societária e seus elementos, a situação 

jurídica do acionista, o desenvolvimento do tema no direito estrangeiro e as suas fontes 

normativas. A segunda identifica o enunciado geral do dever de lealdade nas companhias, 

destacando a sua função e tipologia (deveres de lealdade positivos e negativos). Na terceira, 

aborda as situações específicas de sua aplicação, conforme a qualificação jurídica do 

acionista (controlador ou não controlador). A quarta parte trata da responsabilidade do 

acionista e das consequências jurídicas decorrentes da violação do dever de lealdade. A 

quinta e última parte encerra a tese com as considerações finais e a apresentação de singela 

proposta de aprimoramento da legislação societária. 

 

Palavras chave: Sociedade anônima. Acionistas. Deveres. Boa-fé. Boa-fé objetiva. 

Lealdade. Relação societária. Dever de lealdade.  
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ABSTRACT 

 

AMARAL, José Romeu Garcia do. The Duty of Loyalty of Shareholders in Corporations. 

(433 p.). Doctorate Thesis: School of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

The subject developed in this thesis refers to the duty of loyalty of shareholders in 

corporations. Shareholders, from the acquisition of shares, are subject to the corporate law 

framework and fit into a legal situation capable of qualifying as position or state (the status 

socii), covering active (rights and powers) and passive (duties, bonds and subjecting) 

components. The duty of loyalty, therefore, belongs to the passive components of the legal 

position and impregnate the relations among the shareholders and among them and the 

company, being based in an objective bona fides (arts. 113, 187 and 422 of Civil Code). 

About rights and powers much has been studied, however little attention was given to the 

duties of shareholders. In Brazil, this theme was not subject of a specific monographic study. 

Thus, the thesis intends to systematize the subject and to provide an original contribution to 

its development. Divided into five parts, the first presents the fundamentals of the duty of 

loyalty, covering the notion of loyalty, the corporate relationship and its elements, the legal 

situation of a shareholder, the theme development in foreign law and its normative sources. 

The second identifies the general mentioned of the duty of loyalty in the companies, 

highlighting their function and typology (positive and negative duties of loyalty). In the third, 

it addresses the specific situations of its enforcement, according to the legal shareholder 

qualification (controlling or non-controlling). The fourth part addresses the responsibility of 

a shareholder and the legal consequences of breaching the duty of loyalty. The fifth and last 

part concludes the thesis with the final considerations and the presentation of a proposal for 

the improvement of the corporate law. 

 

Key words: Corporation. Shareholders. Duties. Fair Dealing. Objective bona fides. Loyalty. 

Corporate relationship. Duty of loyalty.  
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RÉSUMÉ 

 

AMARAL, José Romeu Garcia, do. Devoir de Loyauté des Actionnaires dans les Sociétés 

Anonymes. (433 p.). Thèse de Doctorat : Faculté de Droit, Université de São Paulo, São 

Paulo, 2020. 

 

Le thème développé dans la thèse traite du devoir de loyauté des actionnaires dans les 

sociétés anonymes. Les actionnaires, à partir de l’acquisition de la participation sociale, 

entrent dans l’ordonnancement sociétaire et s’encadrent dans une situation juridique que l’on 

pourrait qualifier comme position ou état (le status socii), comprenant des éléments actifs 

(droits et pouvoirs) et passifs (devoirs, obligations et servitudes). Dès lors, le devoir de 

loyauté appartient aux éléments passifs de la position juridique et imprègne les relations 

entre les actionnaires et entre ceux-ci et la compagnie, sur base de la bonne foi objective 

(arts. 113, 187 et 422 du CC). Beaucoup d’études ont été réalisées sur les droits et les 

pouvoirs, mais peu d’attention a été accordée aux devoirs des actionnaires. Au Brésil, ce 

thème n’a pas fait l’objet d’une étude monographique spécifique. La thèse se propose de 

systématiser la matière et d’offrir une contribution originale à son développement. Elle se 

divise en cinq parties : la première présente les fondements du devoir de loyauté, en abordant 

la notion de loyauté, les relations sociétaires et leurs éléments, la situation juridique de 

l’actionnaire, le développement du thème dans le droit étranger et ses sources normatives. 

La seconde partie identifie l’énoncé général du devoir de loyauté dans les compagnies, avec 

l’accent sur sa fonction et sa typologie (devoirs de loyauté positifs et négatifs). La troisième 

partie aborde les situations spécifiques de son application, selon la qualification juridique de 

l’actionnaire (contrôleur ou non). La quatrième partie traite de la responsabilité de 

l’actionnaire et des conséquences juridiques découlant du viol du devoir de loyauté. La 

cinquième et dernière partie clôture la thèse avec les considérations finales et la présentation 

d’une simple proposition de perfectionnement de la législation sociétaire. 

 

Mots-clés : Société anonyme. Actionnaires. Devoirs. Bonne foi. Bonne foi objective. 

Loyauté. Relation sociétaire. Devoir de loyauté.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

“A lealdade nasceria diretamente do povo, sendo, então, 

objeto da Moral e da Filosofia e, ainda, da clarificação 

jurídica. A lealdade está enraizada na consciência de cada 

um, dirigindo-se ao outro. Sem ela, aliás, a vida em 

comunidade nem seria possível: ela dá firmeza às 

relações jurídicas.” 

Erich Fechner
1
 

 

 

1.1. Estudo sobre a lealdade dos acionistas 

 

Esta tese se propõe a investigar o dever de lealdade dos acionistas nas 

sociedades anônimas, tendo como ponto central a problemática sobre a existência ou não de 

um dever geral de lealdade aplicável a todos os acionistas, e não apenas ao controlador, bem 

como a necessidade de se delimitar o conceito e a aplicação deste instituto nas relações 

societárias. 

 

Leva-se em conta, neste trabalho, a função das construções lógico-

dogmáticas, conforme lição de Ascarelli, que se justifica na “necessidade imprescindível de 

entender e ordenar as variadas condutas humanas em relação às diversas normas jurídicas2 e 

de ordená-las para a solução de casos que, assim, se apresentam logicamente coordenadas”, 

servindo de instrumento de compreensão, evolução e aplicação do direito, que, neste último 

caso, assenta-se sobre o alicerce da certeza e uniformidade. Com isto, “para alcançar maior 

justiça e certeza”, deve prosseguir o jurista, continuamente, a elaborar certos padrões de 

conduta (standards of conduct) que facilitam a compreensão do direito, a partir de “critérios 

mais precisos e constantemente desenvolvidos à vista de novas exigências e de novos 

problemas”.3 

 
1 Apud MENEZES CORDEIRO, António. Manual de Direito das Sociedades. Vol. II. 2ª ed. Coimbra: 

Almedina, 2007, p. 572. 
2 Norma jurídica aqui entendida não só como aquelas expressamente previstas em lei, mas também as que 

decorrem de normas não escritas, como os princípios e as cláusulas gerais. 
3 ASCARELLI, Tullio. Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. 2a ed. São Paulo: Edição 

Saraiva, 1969, pp. 76-77. Enfatiza o exímio jurista ítalo-brasileiro, na obra citada (p. 78), que “a solução de 

qualquer problema social tem sempre e necessariamente um aspecto jurídico, ou seja, sempre e necessariamente 
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Nesse caminho, de busca da certeza e uniformidade, deve-se organizar e 

ordenar tecnicamente os institutos jurídicos – ou, previamente, reconhecê-los como tal -, 

permitindo a sua compreensão e o consequente funcionamento regular e eficiente, com vistas 

ao atingimento de seu fim, sempre “do modo mais simples, e menos custoso socialmente.”4 

 

Dirigindo-se ao nosso tema, os acionistas, a partir da aquisição da 

participação social, ingressam no ordenamento societário5 e enquadram-se em uma situação 

jurídica capaz de qualificar-se como posição ou estado (o status socii). Esta posição jurídica 

possui componentes ativos (direitos e poderes) e passivos (deveres, obrigações e sujeições),6 

sendo que, nestes últimos, derivam vinculações legais ou negociais que impregnam as 

relações entre os acionistas e entre estes e a companhia, como ressalta Pedro Pais de 

Vasconcellos.7 

 

Muito se estudou, e ainda se estuda, sobre os direitos e poderes dos acionistas 

– os componentes ativos da posição jurídica -, enquanto direitos subjetivos que emergem da 

participação social. Porém, pouca atenção foi dada aos componentes passivos da posição 

jurídica e aos respectivos deveres, em especial ao dever de lealdade, tanto na doutrina como 

em nossa legislação societária. Marcelo von Adamek externaliza essa preocupação ao anotar 

que, “de maneira geral, o direito societário brasileiro claudica gravemente ao não prever, de 

maneira ordenada e clara, os deveres dos sócios: as nossas leis esmeram-se em enunciar os 

direitos e poderes, mas se esquecem da contrapartida devida pelo sócio.”8 

 

Os trabalhos mais relevantes na doutrina nacional centram a atenção no 

aproveitamento de oportunidades negociais pelo acionista controlador e se escoram na 

conexão existente entre o poder de controle e o dever de lealdade, sendo este visto como um 

 
se exprime por meio de normas, sentenças, contratos, e assim por diante: sempre e necessariamente, por meio 

de um tecnicismo jurídico, no molde de esquemas jurídicos.” 
4 Tullio Ascarelli, ob., cit., p. 79. 
5 Segundo o jurista italiano Alessandro Bertini, em obra de referência sobre a situação jurídica do acionista, a 

sociedade anônima constitui um ordenamento jurídico complexo, derivado, não originário, e autônomo, 

consistindo em um grupo de normas que visam a tutela de interesses diversos (p. ex., interesse coletivo dos 

acionistas, interesse individual do acionista, interesse dos credores etc.) (BERTINI, Alessandro. Contributo 

Allo Studio Delle Situazioni Giuridiche Degli Azionisti. Milão: Giuffrè, 1951, pp. 6-8). 
6 Ascarelli afirma que “todas as partes de um contrato plurilateral são titulares de direitos e de obrigações” 

(Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. São Paulo: Quorum, 2008, p. 389). 
7 A participação social nas sociedades comerciais. 2a ed. Coimbra: Almedina, 2006, sendo os componentes 

ativos tratados nas pp. 69 e ss. e os componentes passivos, nas pp. 255 e ss. 
8 ADAMEK, Marcelo Vieira Von. Abuso de Minoria em Direito Societário. São Paulo: Malheiros Editores, 

2014, p. 161, nota de rodapé 53. 
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freio ou balizador do exercício daquele poder.9 

 

É inegável a importância dos componentes passivos da posição jurídica do 

acionista, assim reconhecida pela doutrina estrangeira e por alguns juristas brasileiros, não 

apenas no que toca às vinculações patrimoniais (de realização das entradas na constituição 

da companhia ou de integralização de subscrições de ações, posteriores à constituição, em 

aumentos de capital), mas também no que se refere aos deveres de lealdade, “que se 

traduzem em prosseguir o interesse social, não sobrepor o interesse pessoal ao da sociedade, 

causando-lhe dano, de não lhe fazer concorrência, de aceitar a investidura em cargos sociais 

e exercê-los”10, entre outras aplicações. 

 

Nitidamente, o acionista viola o dever de lealdade quando age em situação de 

conflito de interesses com a companhia ou exerce o seu poder de controle de maneira 

abusiva. Estas são algumas das hipóteses em que o dever de lealdade permeia a relação 

societária e exige retidão (“correttezza”)11 na conduta do acionista, independentemente da 

posição que exerça, isto é, seja ele controlador ou não. Obviamente que a posição de controle 

expõe o acionista a uma maior intensidade em seus deveres societários. O controlador, ao se 

qualificar para tanto, passa a usufruir de certos poderes e, em contrapartida, a sujeitar-se a 

deveres decorrentes de uma relação fiduciária.12 

 
9 Cf. Aproveitamento de oportunidades comerciais da companhia pelo acionista controlador (Corporate 

Opportunity Doctrine). In: FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. e ADAMEK, Marcelo Vieira Von (coord.). 

Temas de Direito Empresarial e outros estudos em homenagem ao Professor Luiz Gastão Paes de Barros Leães. 

São Paulo: Malheiros, 2014, pp. 89-90. 
10 Pedro Pais de Vasconcellos, ob. cit., p. 255. 
11 Palavra italiana utilizada para expressar correção da parte em uma relação jurídica (comportamento ilibado, 

honesto, incorrupto etc.), exigência que advém do dever de boa-fé ou lealdade. No direito italiano, a “regola 

della correttezza” exprime um princípio geral proveniente dos arts. 1.175 e 1.375 do CCit, conforme ensina 

Ugo Natoli (La Regola Della Correttezza e L’Attuazione del Rapporto Obbligatorio. In: Studi Sulla Buona 

Fede. Publicação da Faculdade de Jurisprudência da Universidade de Pisa. Milão: Giuffrè, 1975, p. 129). 

Francesco Gazzoni explica que a regra fundamental contida no art. 1.175 do CCit. exige que a parte se comporte 

“secondo le regole della correttezza nello svolgimento del rapporto obbligatorio” (Manuale di Diritto Privato. 

5ª ed. Nápoles: Scientifiche Italiane, 1994, p. 530). Tal critério de valoração do comportamento das partes em 

uma relação obrigacional foi transposto para o direito societário e consagrado em diversos trabalhos da doutrina 

italiana. Cf. sobre o tema, por exemplo, GAMBINO, Agostino. Il Principio di Correttezza nell´Ordinamento 

delle Società per Azioni (Abuso di Potere nel Procedimento Assembleare). Milão: Giuffrè, 1987. Há 

prevalecido na doutrina italiana o entendimento unânime de que buona fede e correttezza exprimem o mesmo 

conceito. (Cf. PIRAINO, Fabrizio. La Buona Fede in Senso Oggettivo. Turim: Giappichelli Editore, 2015, p. 

11). 
12 Para a doutrina, a LSA (mais precisamente no art. 116) “presumiu a existência de uma relação fiduciária 

entre o acionista controlador e os demais grupos de interesses que gravitam em torno da companhia (...).” 

(EIZIRIK, Nelson. Aquisição de Controle Minoritário. Inexigibilidade de Oferta Pública. In: CASTRO, 

Rodrigo R. Monteiro de; AZEVEDO, Luís André N. de Moura (Coord.). Poder de Controle e Outros Temas 

de Direito Societário e Mercado de Capitais. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 181). 
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Mais do que isso, com base no clássico caso Meinhard v Salmon, julgado 

em 1928, o sócio viola o seu dever de lealdade quando não divulga aos demais sócios uma 

oportunidade de renovar a locação do imóvel no qual a sociedade exerce a sua atividade. 

Neste caso, o sócio violou seu dever de lealdade em face dos demais sócios, e não em relação 

à sociedade, reconhecendo que “co-adventurers in a business owe to each other the 

‘punctillo of an honor the most sensitive’”.13 

 

Há diversos estudos sobre o uso do poder de controle pelo acionista em 

situações que afetam os acionistas minoritários. Johnson, La Porta e outros usam o termo 

tunneling,14 originalmente criado na República Tcheca (o acionista majoritário desviava 

ativos da companhia por meio de um túnel subterrâneo), para se referir aos casos de desvio 

de recursos sociais, seja sob a forma de transferência de ativos, seja por meio da distribuição 

de dividendos (disfarçada ou desproporcional), em favor do controlador. Os economistas, 

por sua vez, denominam os benefícios extraídos da posição majoritária como “private 

benefits of control”.15 

 

Em muitos países, a solução adotada para lidar com o abuso da posição 

dominante perpassa sobre a construção de um determinado padrão de conduta do acionista, 

considerando valores intrínsecos ou inatos à relação societária, em seu relacionamento com 

os demais acionistas e a companhia e, em certos casos, limitadores do uso desse poder de 

maneira discricionária.16 Por outro lado, muito se discute sobre a necessidade de 

sopesamento entre a imposição de limites ao poder de controle e a necessária flexibilidade 

que esse poder exige para, de certo modo, comandar a orientação e direção da atividade 

empresarial. O balanceamento entre os deveres e o exercício do poder de controle é de 

extrema importância para, de um lado, proteger os demais acionistas e, de outro, não 

desencorajar aqueles que pretendem se tornar acionistas majoritários, que afinal acreditaram 

no potencial da empresa ao destinarem parcela significativa de seus recursos para a aquisição 

do controle, ao invés de diversificarem seus investimentos em várias empresas.17 

 
13 VENTORUZZO, Marco et al. Comparative Case Law. Saint Paul: West Academic, 2015, p. 327. 
14 JOHNSON, Simon et al. Tunneling. The American Economic Review, Vol. 90, n. 2, p. 22–27, 2000. 
15 FAN, Chunyan. Bringing Controlling Shareholders to Court. Standard-Based Strategies and Controlling 

Shareholders Opportunism. Haia: Eleven International Publishing, 2013, p. 2. Vide também GILSON, Ronald 

J.; GORDON, Jeffrey N. Controlling Controlling Shareholders. University of Pennsylvania Law Review, 

Vol. 152, n. 2, p. 785–843, 2003. 
16 Ibidem, p. 3. 
17 Chunyan Fan, ob. cit., p. 5. 
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É de se ressaltar, ademais, que as teorias do excesso de poder ou desvio de 

finalidade e do abuso do direito entraram em decadência diante do resgate da boa-fé objetiva, 

como instrumento balizador das condutas, e de sua aplicação ao direito societário. Essa 

substituição também se deu em virtude das imprecisões daquelas teorias para lidar com a 

casuística desse ramo do direito.18 

 

No direito estrangeiro, a construção de um padrão ou standard de conduta 

dos acionistas, em especial dos controladores, parte dos casos de violação dos deveres 

fiduciários dos administradores, em especial daqueles julgados pelos tribunais norte-

americanos, cuja cultura “litigiosa” facilita a difusão de casos práticos sobre a violação de 

tais deveres.19 

 

Por sua vez, Marcelo von Adamek ensina que “o moderno direito societário 

alemão distingue-se de todos os demais, por nele estarem os diversos institutos solidamente  

estruturados sobre os conceitos fundamentais (e funcionais!) de fim social (ou fim comum) 

e dever de lealdade”.20 A lealdade, como valor ético-jurídico, exige tanto do administrador 

como do acionista uma conduta, comissiva ou omissiva, pautada no dever de agir com boa-

fé21 e equidade.  

 
18 As teorias do abuso do direito e do excesso de poder ou desvio de finalidade também não são aptas “a regular, 

de maneira completa, as situações características de abuso de minoria em direito societário” (cf. Marcelo von 

Adamek, ob. cit., pp. 169-173). 
19 “It is also the jurisdiction that most actively uses judicial review to protect minority shareholders and it has 

developed the most sophisticated standard-based strategy in the regulation of controlling shareholder 

opportunism” (Chunyan Fan, ob. cit., p. 7). 
20 Ob. cit., p. 98. 
21 A expressão “boa-fé”, com hífen, consta no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), em sua 

quinta edição (2009), publicado pela Academia Brasileira de Letras (Disponível em: 

http://academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario. Acesso em: 23/08/2019). Diferentemente, em 

algumas obras portuguesas, notamos que a referida expressão vem grafada sem hífen (“boa fé”). Preferimos 

adotar neste trabalho a grafia do VOLP, que também é adotada pelos dicionários brasileiros. Com relação ao 

seu significado, de acordo com o Dicionário Houaiss, significa “s.f. 1. retidão ou pureza de intenções; 

sinceridade 2. convicção de agir ou portar-se com justiça e lealdade com relação a alguém, a determinados 

princípios etc. 3. respeito ou fidelidade às exigências da honestidade ou do que é considerado direito; lisura 4.  

JUR estado de consciência de quem crê, por erro ou equívoco, que age com correção e em conformidade com 

o direito, podendo ser levado a ter seus interesses prejudicados [configura uma circunstância que a lei leva em 

conta para proteger o faltoso das consequências da irregularidade cometida] cf. abofé, bofé b. contratual JUR 

sinceridade ao contratar (significando que as partes devem agir com idoneidade, correção e honestidade, como 

base de confiança recíproca) ● à b.1 com sinceridade ou honestidade; francamente 2 por certo, em verdade, 

com certeza ● de b. com pureza de intenções, sem dolo; conforme com a sua consciência ou sua noção do que 

é correto; francamente, bona fide. GRAM pl.: boas-fés SIN/VAR ver antonímia de ardil ANT dolo, má-fé; ver tb. 

Sinonímia de ardil. (HOUAISS, Antônio et al. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1a reimpressão. Rio 

de Janeiro: Objetiva, 2004, p. 470). O Dicionário Aurélio a define da seguinte forma: “boa-fé. [De boa + fé] S. 

f. 1. Certeza de agir com o amparo da lei, ou sem ofensa a ela. 2. Ausência de intenção dolosa. 3. Sinceridade, 

lisura; (...)”. (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 309). 
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A doutrina alemã foi a que mais se debruçou sobre a problemática dos deveres 

de lealdade. Fala-se, inclusive, em um Direito consuetudinário em virtude da “particular 

atenção aos valores comunicados através da boa-fé”.22 Por essa razão este trabalho se 

debruça detidamente sobre a aplicação da boa-fé objetiva, enquanto princípio e cláusula 

geral informadora da lealdade, como parâmetros de verificação das boas condutas de 

convivência no âmbito das relações societárias, levando em conta todas as suas nuances e 

particularidades.  

 

Não há dúvida, a nosso ver, de que o acionista, seja detentor do poder de 

controle ou não, como se demonstrará ao longo deste trabalho, deve observar um 

determinado padrão de conduta, inspirado em valores ético-jurídicos que alicerçam a 

convivência recíproca em uma organização ou comunhão de interesses. No entanto, este 

dever de agir não é exclusivo do controlador, espraiando-se para todas as relações 

societárias. Assim, é de se reconhecer, desde o início, que o dever de lealdade constitui “a 

gênese da relação comunitária” e, por consequência, orienta a conduta das partes em todo o 

processo relacional.23 

 

Assim, algumas questões se colocam e se pretendem ver respondidas neste 

trabalho: (i) quais são as fontes normativas do dever de lealdade nas companhias? (ii) há 

deveres gerais de lealdade a serem observados por todos os acionistas? (iii) quais são as 

funções do dever de lealdade? (iv) quais são os contornos, características e tipologias dos 

deveres de lealdade? (v) há deveres de lealdade nas relações que antecedem a constituição 

da companhia? (vi) é possível modular os deveres societários de lealdade nos estatutos ou 

acordos de acionistas? (vii) há deveres de lealdade específicos a depender da qualificação 

jurídica do acionista (controladores e não controladores); e (viii) quais são os remédios que 

devem ser aplicados em casos de violação do dever de lealdade? 

 

Ainda, com um olhar mais detido sobre o direito societário brasileiro, 

pretende-se examinar a aplicação de certas regras e princípios do direito civil às relações 

societárias, tendo em conta a unificação do direito privado, em especial aquelas relacionadas 

 
22 Menezes Cordeiro, ob. cit. (Manual ..., Vol. II), p. 574. 
23 TRIUNFANTE, Armando Manuel. A tutela das minorias nas sociedades anónimas: direitos de minoria 

qualificada, abuso de direito. Vol. 1. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 179. 
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às condutas das partes em um negócio jurídico, tal como a boa-fé objetiva24, que se projeta 

sobre a conduta dos participantes de uma determinada relação jurídica e tem por função 

assegurar a lealdade das partes em seus relacionamentos e, consequentemente, equalizar o 

ambiente social e jurídico. Essa análise, a nosso ver, é fundamental para se chegar ao 

fundamento do dever de lealdade nas relações societárias, não apenas em função do 

exercício abusivo do poder de controle, mas, além disso, como balizador - e até mesmo 

limitador - dos poderes e direitos dos acionistas, inclusive dos minoritários. 

 

No direito português, usa-se a boa fé e o instituto do abuso do direito para 

corrigir eventuais falhas ou falta de harmonia do sistema. Além disso, em virtude da ausência 

de um “relacionamento-fonte” para justificar a tutela da confiança, parte da doutrina 

portuguesa afirma ser difícil “construir vínculos que justifiquem deveres praeter legem”25 

e, assim, consideram a influência do princípio da igualdade de tratamento sobre o dever de 

lealdade societário. O princípio da isonomia até poderia ser útil para tutelar a minoria, 

porém, apresenta inúmeras desvantagens em sua aplicação prática: seja porque a própria lei 

não observa a igualdade em certos casos; seja porque a igualdade formal assegurada não 

soluciona determinadas situações prejudiciais a alguns sócios; ou seja porque há um 

simulacro dos acionistas majoritários, que assumem prejuízos em conjunto com a minoria 

para enfraquecê-la e dar causa ao chamado squeezout.26 

 

Outra parte da doutrina portuguesa defende que o dever de lealdade seria o 

dever fiduciário por excelência (equivalente ao dever de atuação conforme o interesse 

social).27 Mostram, ainda, que há discussão sobre o fundamento da lealdade, ora sustentado 

 
24 Art. 422 do Código Civil: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como 

em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” 
25 Menezes Cordeiro, ob. cit., p. 575. 
26 Herbert Wiedemann, citado por Marcelo von Adamek, apresenta as seguintes situações: “(1º) por vezes, a 

própria lei quebra o princípio da igualdade, ao autorizar, p. ex., que a totalidade dos cargos sociais sejam 

ocupados pela maioria, muito embora isso traga vantagens só para esta, ou permita diversas alterações 

estruturais ou providências que podem beneficiá-la; (2º) a proibição de discriminação cai no vazio quando a 

igualdade formal é garantida, mas não obstante, em razão da estrutura social, alguns sócios são prejudicados 

(p.ex., numa sociedade anônima é deliberado o grupamento de ações na proporção de 10 para 1; quem possui 

menos de 10 ações perde a qualidade de sócio), hipótese em que não se pode controlar tal deliberação 

aplicando-se o princípio da igualdade de tratamento; e, por fim, (3º) a maioria também pode, em determinados 

casos, suportar intencionalmente perdas proporcionais aos demais, por determinado tempo, a fim de lesar a 

minoria (squeezeout), ou porque é considerada externamente; nesses casos, também o princípio da igualdade 

de tratamento falha completamente. Bem por isso, a igualdade de tratamento precisa ser conjugada com o dever 

de lealdade” (Abuso de Minoria em Direito Societário. São Paulo: Malheiros, 2014, pp. 110-111). 
27 É de Coutinho de Abreu a aplicação do dever de lealdade como dever de atuação conforme o interesse social 

perante a sociedade e entre os sócios. (Curso de Direito Comercial. Vol. II. 5ª ed. Coimbra, Almedina, 2016, 

p. 286). 
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na boa-fé (de acordo com o disposto no artigo 762.º/2 do CC), ora “na dimensão fiduciária 

das relações de confiança”28. 

 

Mais do que isso, como bem ressaltou Marcelo von Adamek ao analisar a 

experiência alemã, o dever de lealdade deveria ser alçado à categoria de princípio 

estruturante – também no direito societário brasileiro -, capaz de “balizar a aplicação e a 

estruturação dos demais institutos”.29 

 

Nesse sentido, buscar-se-á examinar se os deveres de lealdade seriam apenas 

imputados ao acionista controlador ou se também seriam aplicáveis aos demais acionistas, 

de modo geral, como já dito. Na prática, pode ocorrer de o acionista minoritário ter que votar 

em deliberação em que o controlador não pode votar, seja qual for o motivo do impedimento. 

Teria ele, consequentemente, os mesmos deveres e responsabilidades do acionista titular do 

poder de controle? 

 

O dever de lealdade não diz respeito apenas à relativização do poder de 

controle, mas, também, pode ser empregado nas relações entabuladas com a companhia e 

com os demais acionistas, protegendo-os do exercício abusivo dos poderes e direitos. A 

existência do poder de controle, por outro lado, potencializa esse dever, exigindo elevado 

padrão de conduta do acionista controlador, em virtude da posição fiduciária, sendo certo 

que a lei e a CVM, no caso das companhias abertas, estabelecem diversas modalidades de 

deveres específicos do controlador, os quais serão analisados detidamente neste trabalho. 

 

Há, na prática, exemplos em que o acionista não controlador pode estar 

sujeito ao dever de lealdade, mesmo não se qualificando como controlador, como, por 

exemplo, nos arranjos contratuais que estabelecem que um determinado acionista (fundo de 

private equity, banco de fomento, etc.) ficará responsável pela gestão financeira da 

companhia. Tal situação também se apresenta nos acordos que atribuem ao acionista não 

controlador um direito de veto em determinadas matérias. Neste caso, o acionista também 

estaria sujeito ao dever de lealdade? Ou seja, ao exercer esse direito de veto e impedir, por 

exemplo, a capitalização da sociedade em difícil situação financeira ou impedir a alienação 

 
28 MENEZES CORDEIRO, A. Barreto. Direito dos Valores Mobiliários. Vol. I. Coimbra: Almedina, 2015, p. 

307. 
29 Ob. cit., p. 98. 



21 

 

do controle para empresa concorrente, o acionista não controlador violaria tal dever? Quais 

interesses devem ser protegidos em tais casos? 

 

Ainda, a doutrina sustenta que o dever de lealdade não serve apenas para dar 

guarida aos interesses dos minoritários, visto tratar-se de uma “geral ponderação e 

delimitação de interesses e poderes de sócio”.30 Além do mais, “os poderes individuais de 

sócio e os direitos de minoria não devem ser exercidos de maneira desleal e, desta maneira, 

usados de forma abusiva.”31 Assim, o dever de lealdade também teria como função proteger 

o acionista controlador dos abusos da minoria. 

 

Por essa razão, faremos a análise completa das relações entabuladas pelos 

acionistas no âmbito da relação societária lato sensu, ou seja, tanto a relação que se 

estabelece entre ele e a companhia em decorrência da assunção da posição ou status de 

acionista, considerando o vínculo contratual estatutário, e a relação decorrente de acordos 

parassociais, considerando os vínculos contratuais não estatutários, que passa a existir entre 

aqueles que aderem a um acordo de acionistas. 

 

Examinaremos, também, o dever de lealdade como balizador para o exame 

de conflitos nas relações societárias, tendo em conta o delineamento dos comandos 

provenientes desse dever, como nos ensina Menezes Cordeiro, exigindo-se “que se 

mantenha uma postura coerente, evitando condutas sinuosas, que prejudiquem a outra 

parte; que se atente na materialidade das condutas, prevenindo atuações que, embora 

formalmente corretas, o não sejam, em última instância; que não se levem a cabo atuações 

laterais que prejudiquem o núcleo da situação (v.g. concorrência); que se mantenha a outra 

parte informada de tudo quanto possa relevar para a situação nuclear.”32 

 

Ainda, pretende-se abordar o extenso trabalho da doutrina alemã para se 

chegar aos fundamentos de validade do dever de lealdade societário.33 

 

 
30 Ibidem, p. 58. 
31 Ibidem, pp. 58-59. 
32 Ob. cit. (Manual ..., Vol. II), p. 572. 
33 Anota Marcelo von Adamek (Ob. cit., p. 114): “Marcus Lutter destaca que o fundamento do dever de lealdade 

não demanda investigação, tendo em vista que, na atualidade, se entende, de forma pacífica, que se cuida de 

‘princípio a priori existentes de direito das organizações societárias ou – nas palavras passadas de mais de 30 

anos de Walter Stimpel – estabelecido como cláusula-geral judicial não escrita’.” 
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Além do direito alemão, outros países europeus também passaram a abordar 

esse dever nas relações societárias. No direito espanhol os acionistas possuem deveres de 

integralizar o capital social34 e de fidelidade35. A fidelidade exige o comportamento leal 

frente à sociedade, de modo a proteger os fins sociais e de evitar atuação que seja prejudicial 

aos interesses sociais. Ainda, de acordo com Calero e Guilarte, o dever de fidelidade 

manifesta-se concretamente nos casos em que não há o exercício do direito de voto pelo 

sócio, seguindo a tendência de verificação das situações de conflito de interesses nas 

relações entre a sociedade e seus sócios.36 

 

A evolução doutrinária também é constatada no direito português. Apesar de 

o sistema jurídico daquele país se valer dos institutos da boa-fé e do abuso do direito, bem 

como do artigo 58.º/1 do Código das Sociedades Comerciais, para estabilizar as relações 

societárias em desarmonia,37 como já referimos, a doutrina mais recente reconhece o dever 

de lealdade nas “relações de socialidade entre sócio e sociedade, nas sociedades de pessoas 

mas mesmo nas sociedades de capitais”; tais vínculos criam uma “ligação especial” entre os 

sócios e entre estes e a sociedade, sendo “componente inalienável do status socii, seja qual 

for o tipo social considerado”.38 

 

Karsten Sørensen, em artigo sobre o dever de lealdade como um possível 

remédio para os conflitos em pequenas e médias empresas, examinou a prática e a teoria na 

Alemanha, Dinamarca, Reino Unido e Estados Unidos, concluindo que a discussão sobre o 

tema nos referidos países é muito importante para esse universo empresarial, em que pese a 

 
34 “El deber fundamental del socio es el de la aportación em la forma convenida. Aportación que se ha de 

efectuar en el momento de constitución de la sociedad, figurando en la escritura pública, en la que se indicará 

también las participaciones que el socio percibe como contrapartida de ellas [letra c) del art. 12.2.]. 

Aportación a cuyo régimen ya hemos hecho alusión anteriormente (ap. III, epígrafe C). Aportaciones que 

también pueden realizarse en determinados casos de aumento del capital social (v. art. 73)” (CALERO, 

Fernando Sanchéz; GUILARTE, Juan Sánchez-Calero. Instituciones de Derecho Mercantil. Vol. I. 30ª ed. 

Pamplona: Aranzadi, 2007, p. 605). 
35 “Existe también el deber de fidelidad del socio, que le exige comportarse lealmente frente a la sociedad, 

promover activamente sus fines y evitar lo que sea perjudicial para ella. Deber de fidelidad que tiene sus 

manifestaciones concretas más relevantes en el no ejercicio del derecho de voto por parte del socio respecto 

a aquellos asuntos en los que se encuentra en conflicto de intereses con los de la sociedad (art. 52) o el deber 

de los administradores de no hacer la competencia a la sociedad (art. 65).” (Calero et al, ob. cit., p. 605) 
36 “La Res. D.G.R. de 30 de marzo de 1999 (RJ 1999, 2189) declara ilícita la cláusula estatutaria que concede 

a la Junta general la facultad de imponer una sanción al socio consistente en la pérdida del cincuenta por 

ciento del valor contable de sus participaciones si infringe los deberes de fidelidad y lealtad en perjuicio de la 

sociedad o en beneficio de otra.” (Ob. cit., p. 605). 
37 Ob. cit., p. 574. 
38 OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Dos Fundamentos dos Deveres de Lealdade dos Acionistas. In: CÂMARA, 

Paulo (coord.). Acionistas e Governação das Sociedades. Coleção Governance Lab. Coimbra: Almedina, 2019, 

p. 82. 
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harmonização das normas da União Europeia não tenha sujeitado os sócios a um dever de 

lealdade.39 

 

Como há pouca discussão sobre o tema no Brasil – restrita a artigos e 

pareceres sobre pontos específicos -, acredita-se que a tese pode ser útil ao desenvolvimento 

do tema no direito societário brasileiro, à ampliação do debate sobre a existência de deveres 

dos acionistas e, mais ainda, sobre a existência de um dever geral de lealdade a permear as 

relações entre os acionistas e entre estes e a companhia. 

 

Diante de todo o exposto, esta tese pretende examinar o que há de mais 

recente na lei, doutrina e jurisprudência estrangeiras e nacional sobre o tema, de maneira a 

oferecer sugestões e opiniões que possam servir de contributo ao aprofundamento e à 

construção da doutrina sobre o dever societário de lealdade como princípio estruturante 

decorrente da boa-fé e, também, como cláusula-geral judicial não escrita em nosso 

ordenamento jurídico, demonstrando não só a sua existência como a sua validade. Pretende-

se, por fim, enfrentar o problema dos remédios que poderiam ser ministrados, no 

ordenamento jurídico pátrio, para coibir a violação de tão importante dever societário. 

 

1.2. Importância da análise do dever de lealdade dos acionistas nas 

sociedades anônimas 

 

O estudo dos deveres societários é dos mais intrigantes. Como já foi dito, 

muita atenção foi dada aos direitos dos acionistas, especialmente nas sociedades anônimas. 

Diversos trabalhos acadêmicos, artigos e livros foram produzidos nesse sentido. Por outro 

lado, pouco se dedicou aos deveres dos acionistas.40 

 

Com essa abordagem teórica unilateral, Miguel Reale reage com a afirmação 

de que “nossa época parece se caracterizar pela premente e contínua reivindicação de 

direitos e prerrogativas sem o reconhecimento dos correspondentes deveres e obrigações. 

 
39 SØRENSEN, Karsten Engsig. Duty of Loyalty for shareholders - a possible remedy for conflicts in SMEs? 

In: NEVILLE, Mette; SØRENSEN, Karsten Engsig (coord.). Company Law and SMEs. Copenhagen: 

Thomson Reuters, 2010, p. 169. 
40 Em virtude da necessidade de nortear a conduta dos administradores, muito influenciado pelos estudos 

voltados à separação da propriedade e do controle e dos problemas de agência, fala-se muito, até hoje, sobre 

os deveres dos administradores ou deveres fiduciários dos administradores. 
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Tal postulação está em conflito com o processo histórico da democracia que se aperfeiçoa 

na medida em que direitos e deveres se correlacionam para assegurar a igualdade de todos 

no convívio social.”41 

 

Coutinho de Abreu alerta que o tema “tem sido objeto de muito pouca atenção 

entre nós” e que os juristas alemães são, atualmente, os precursores nos estudos sobre o 

dever de lealdade societário,42 assim como a jurisprudência alemã, nas palavras de Ana 

Perestrelo de Oliveira, teve papel decisivo na evolução do instituto.43 

 

Michael Barnier, Comissário da União Européia para o Mercado Interno e 

Serviços, em conferência realizada em 2010, retrata essa escassez no debate sobre deveres 

dos acionistas: “[w]e have spoken for years about shareholders rights. It is time to also talk 

about shareholders´ obligations.”44 

 

Hanne Birkmose e Florian Möslein destacam que a discussão sobre os 

deveres dos acionistas tem ganhado relevo e refletido no direito das companhias e do 

mercado de capitais, tanto internamente nos países membros da União Europeia como no 

direito comum europeu, nos quais os deveres têm sido impostos aos acionistas em relação 

às companhias investidas e em face dos demais acionistas destas companhias. Destacam, 

ainda, que as fontes dos deveres dos acionistas são os arranjos contratuais, a exemplo dos 

acordos de acionistas, das leis e dos princípios gerais de direito, assim como da 

jurisprudência das cortes nacionais e da Corte de Justiça da União Europeia (CJUE).45 Estas 

afirmações foram feitas pelos referidos autores, em 2017, em obra dedicada aos deveres dos 

acionistas, e, portanto, demonstram a atualidade e importância do tema, tanto no sistema 

comum europeu como nos ordenamentos internos de seus países membros. 

 

Alguns trabalhos já produzidos no Brasil, de altíssima qualidade e 

 
41 Artigo “Direitos e Deveres” publicado em http://www.miguelreale.com.br/. Acesso em: 22/07/2019. E 

prossegue o notável jurista: “Mesmo sem o rigorismo do imperativo categórico kantiano (“deves, logo podes”) 

não há como não reconhecer que na base da convivência humana, que é sempre uma associação de pessoas, 

está a correlação sincrônica do direito e do dever.” 
42 COUTINHO DE ABREU, Jorge Manuel. Curso de Direito Comercial. Vol. II. 5ª edição. Coimbra: 

Almedina, 2016, pp. 281/282. 
43 Ob. cit. (Dos Fundamentos …), p. 65. A autora anota que o BGH “teve o mérito inegável de firmar os deveres 

de lealdade como componente inalienável do atual direito societário.” 
44 Citado por Hanne Birkmose e Florian Möslein, ob. cit., p. 1. 
45 Ob. cit., pp. 1-2. 
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inovadores, abordam o tema em situações particulares (na exclusão de sócio e no abuso de 

minoria). No entanto, apesar da relevância, o instituto é pouco explorado no direito 

brasileiro, tanto é que inexiste uma tese dedicada ao assunto, que o examine em toda a sua 

extensão, razão pela qual se justifica a escolha do tema. 

 

Além disso, é um tema de fundamental importância para aqueles que militam 

na área societária, bem como à estabilização dos conflitos societários, visto que muitos 

problemas surgem a partir da não observância de uma regra geral de conduta baseada no 

princípio da boa-fé. 

 

Mais ainda, a interpretação dos negócios jurídicos societários e a solução de 

controvérsias nas relações societárias demandam não só a aplicação do princípio da boa-fé 

– com base no art. 11346 do CC 2002 - como também devem ser balizadas pelo dever de 

lealdade. 

 

Judith Martins-Costa ensina que o direito privado atual reclama o exame das 

chamadas “cláusulas gerais”, em linha com a tese dos “modelos jurídicos abertos” pregada 

por Miguel Reale, contrapondo-se ao sistema fechado, “metaforizado nas grandes 

codificações oitocentistas”, que se opera por meio do pensamento lógico-subsuntivo.47 

Nessa linha, a boa-fé objetiva rompe as barreiras e limites das normas postas e introduz 

“fatores, elementos e valores que não são tidos, ab origine e deste logo, como sistemáticos, 

conduzindo à arrumação destes fatores, elementos e valores em modelos jurídicos 

jurisprudenciais, costumeiros e negociais que, assim, ampliam e passam a integrar o 

sistema”.48 

 

Nessa linha, herdando os ensinamentos da jurista sobre a boa-fé no direito 

privado, temos que o dever de lealdade reflete essa abertura do sistema codificado, indo 

além da norma posta no direito societário. Por essa razão, este trabalho buscará responder 

essas inquietações acerca de um dever de lealdade principiológico, que atua como cláusula 

geral do sistema societário, e permeia as relações societárias. 

 
46 Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 

celebração. 
47 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, pp. 20-24. 
48 Judith Martins-Costa, ob. cit., p. 22. 
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Tanto a boa-fé como o dever de lealdade dela resultante carecem de uma 

terminologia pacífica, a ser empregada na sua classificação dentro do sistema jurídico. No 

caso da boa-fé, por exemplo, a doutrina reconhece que a diversidade semântica pode ser 

resultado da complexidade de conceituá-la, sendo que a doutrina “designa la buona fede 

come: un dovere, un obbligo, un principio, una regola, una clausola generale”.49 

 

O direito alemão e o norte-americano são profícuos e já bastante avançados 

no exame aprofundado dos deveres de lealdade, especialmente na aplicação prática do 

instituto em caráter instrumental, inclusive nas problemáticas mais atuais que envolvem os 

atritos existentes nas relações entre os acionistas mais ativos e a administração da 

companhia. Por exemplo, a conduta ativa dos acionistas minoritários, principalmente por 

gestores de fundos (de private equity ou de hedge)50, que desencadeia o fenômeno conhecido 

como ativismo societário, pode ser examinada a partir da exigência de um comportamento 

leal, ainda que tal categoria de acionistas não detenha a maioria do capital. É o que reconhece 

a doutrina estrangeira: “o ativismo [dos minoritários] pode ser controlado usando um 

princípio do direito societário: por meio da imposição de um dever de lealdade”.51 Neste 

caso, ainda que não haja maioria acionária, a doutrina reconhece que pode haver influência 

deletéria sobre a administração da companhia, sobre o board of directors nas companhias 

norte-americanas, levando os seus membros a agirem no sentido de arrefecer as ofensivas 

dos acionistas ativistas, o que nem sempre é feito no melhor interesse da companhia – muitas 

vezes atende-se os pleitos oportunistas desses acionistas ativistas que, em sua maioria, 

 
49 Fabrizio Piraino, ob. cit., p. 41. No sistema do CC 2002, advertem Nelson Nery Junior e Rosa Nery que “há 

verdadeira interação entre as cláusulas gerais, os princípios gerais de direito, os conceitos legais indeterminados 

e os conceitos determinados pela função”, reclamando a atuação conjunta desses instrumentos postos à 

disposição do intérprete. Para os referidos juristas, os princípios gerais de direito “são regras de conduta que 

norteiam o juiz na interpretação da norma, do ato ou do negócio jurídico. Os princípios gerais de direito não se 

encontram positivados no sistema normativo. São regras estáticas que carecem de concreção.” Os conceitos 

legais indeterminados, por sua vez, “são palavras ou expressões indicadas na lei, de conteúdo e extensão 

altamente vagos, imprecisos e genéricos, e por isso mesmo esse conceito é abstrato e lacunoso.” Já as cláusulas 

gerais “são normas orientadoras sob forma de diretrizes dirigidas precipuamente ao juiz, vinculando-o ao 

mesmo tempo em que lhe dão liberdade para decidir”, sendo “formulações contidas na lei, de caráter 

significativamente genérico e abstrato (...) cujos valores devem ser preenchidos pelo juiz, autorizado para assim 

agir em decorrência de formulação legal da própria cláusula geral, que tem natureza de diretriz (...).” (Código 

Civil Comentado. 13ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, pp. 130-132). 
50 “Activist hedge funds pursue profits, not only through the regular mechanisms of a hedge fund, but by 

aggressively taking a role in directing the business strategies and activities in which they invest. These activists 

often utilize their position as shareholders to push a company's board of directors into making a decision that 

may change the nature of the company substantially and, perhaps, harmfully.” (HONG, Soo Young. Curb Your 

Enthusiasm: The Rise of Hedge Fund Activist Shareholders and the Duty of Loyalty. 24 Fordham Journal 

Corporate and Financial Law. 193, 2018, p. 194). 
51 Tradução livre e adaptada do original: “Their activism could be controlled using a particular principle of 

corporate law: by imposing a duty of loyalty on them.” (Soo Young Hong, ob. cit., p. 195). 
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possuem uma agenda própria e de curto prazo e nem sempre estão alinhados com o interesse 

da companhia. Se analisarmos de outra forma, temos o interesse egoístico desses acionistas, 

que buscam maximizar a sua posição acionária no curto prazo, deixando aos demais 

acionistas, que remanescerem na companhia no longo prazo, as sequelas das ações adotadas 

pelos membros do board para atender um resultado de curto prazo que interessa apenas a 

uma parcela dos acionistas. 

 

Muitos doutrinadores reconhecem que o tema foi pouco estudado no direito 

pátrio, com precária evolução doutrinária e jurisprudencial. Portanto, o trabalho que se 

pretende desenvolver almeja ser inovador no sentido de apresentar à academia uma tese 

sobre o dever de lealdade nas relações entre os acionistas e destes para com a companhia, 

justificando-se, assim, a contribuição para o estudo do direito comercial, em especial do 

direito societário.  

 

A tese pretende revelar o dever de lealdade societário em profundidade e 

tratar dos problemas a ele relacionados, tendo em vista a sua importância para a estabilidade 

das relações jurídico-societárias e, consequentemente, o desenvolvimento dos mecanismos 

de proteção da relação societária nas sociedades anônimas no Brasil. 

 

1.3. Contribuição original para o estudo do tema 

 

Como dito anteriormente, o dever de lealdade societário não foi objeto de 

estudos específicos dos juristas pátrios. Em busca realizada no banco de dados bibliográficos 

da USP,52 verificamos inexistir tese ou dissertação sobre o tema “dever de lealdade”, tanto 

dos administradores como dos sócios.  

 

Fizemos diversas buscas nos bancos de dados bibliográficos de outras 

importantes universidades e faculdades de direito nacionais. Não encontramos, por exemplo, 

qualquer artigo, dissertação ou tese sobre o assunto nas bibliotecas da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Federal de Minas Gerais. Na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por sua vez, encontramos apenas um trabalho 

de conclusão de curso de graduação sobre a usurpação de oportunidade comercial nas 

 
52 Pesquisa realizada em 16/01/2020, no Dedalus (www.dedalus.ups.br). 
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sociedades anônimas, publicado em 2015.53 

 

Em que pese a profusão de estudos encontrados em outros países, 

especialmente na Alemanha e nos Estados Unidos, é certo que no Brasil há poucos estudos 

– e nenhuma tese específica - sobre o dever de lealdade, destacando-se importantes artigos 

de Erasmo Valladão sobre o dever de lealdade do acionista controlador por ocasião da 

alienação do controle54, os quais se debruçam sobre situação prática afeita à relação entre o 

acionista controlador e os acionistas não controladores. 

 

Tais artigos foram importantes para influenciar este aluno na escolha do seu 

tema de doutorado. A contribuição dos estudos de Erasmo Valladão para o direito societário 

brasileiro é inquestionável e será a base – ou o ponto de partida – para o desenvolvimento 

da tese. 

 

Como já mencionado, Marcelo von Adamek também escreveu em sua tese de 

doutorado um capítulo dedicado ao dever societário de lealdade como princípio estruturante 

da teoria do abuso de minoria na experiência alemã,55 revelando as teorias criadas para 

fundamentar a validade desse dever na ordem jurídica daquele país. Tal estudo sobre o 

direito alemão também servirá de base para as pesquisas sobre o tema deste trabalho. 

 

Além disso, o jurista fez um exame mais detido do dever societário de 

lealdade para caracterizar o abuso de minoria no direito brasileiro.56 Esta parte de sua obra 

também é fundamental para o desenvolvimento do dever geral de lealdade, que pretendemos 

 
53 RAUPP, Daniel Marques. A Usurpação de Oportunidade Comercial e seus Parâmetros de Aplicação na 

Sociedade Anônima. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação. Faculdade de Direito da UFRGS, 2015. 
54 Em ordem cronológica, encontramos os seguintes trabalhos nas Bibliotecas da Universidade de São Paulo: 

(i) Parte de livro nacional (registro nº 002712680): FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. O dever de lealdade do 

acionista controlador por ocasião da alienação do controle. In: FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. 

(coord.). Direito Societário Contemporâneo II. São Paulo: Malheiros, 2015, pp. 353-373; (ii) Parte de livro 

nacional (registro nº 002420004): FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. Dever de lealdade do acionista 

controlador e maximização do valor das ações dos acionistas não controladores na alienação do controle. 

Uma nova lei para aumentar a qualidade jurídica das decisões públicas e de seu controle. In: BRUSCHI, 

Gilberto Gomes et. al. (coord.). Direito Empresarial: Estudos em homenagem a Manoel de Queiroz Pereira 

Calças. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, pp. 274-291; (iii) Artigo de periódico nacional (registro n 002265225): 

FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. Dever de lealdade do acionista controlador por ocasião da alienação do 

controle – dever de maximização do valor das ações dos acionistas não controladores – interpretação de 

estatuto de companhia aberta – possibilidade de cumulação de OPAS. In: Revista de Direito Mercantil, 

Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 50, n. 158, pp. 251-266, abr./jun. 2011. 
55 Vide a obra já citada (Abuso de Minoria ...), pp. 112-128. 
56 Ibidem, pp. 161-168. 
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defender nesta tese, o qual sujeita todos os acionistas a observarem um comportamento ético 

e leal nas interações com os demais acionistas e com a companhia. 

 

Sem dúvida que a lacuna apontada no plano doutrinário foi o indutor da 

escolha deste tema, suscitando uma mistura de sentimentos. De um lado, a satisfação de ter 

encontrado um tema original para o desenvolvimento da tese. De outro, a responsabilidade 

de apresentar um trabalho sólido e bem fundamentado, capaz de dar a sua contribuição 

acadêmica e de atrair o interesse pelo desenvolvimento do instituto, ampliando o horizonte 

no plano obrigacional das relações societárias. 

 

Nesse caminho desafiador, fomos buscar inspiração na doutrina e 

jurisprudência estrangeiras, mesclando influências de países de tradição romano-germânica 

e anglo-saxã, de modo a aproveitar o que fosse possível para o desenvolvimento da temática 

em nosso sistema. Nesse ponto, há que se reconhecer que o direito societário nacional 

recebeu – e continua a receber - influência de diversos sistemas estrangeiros, desde a sua 

concepção. 

 

Em nosso ordenamento, ampliamos o olhar e fomos buscar na cláusula geral 

da boa-fé o mote para fundamentar o dever de lealdade societário.57 Não foi tarefa das mais 

simples distanciar-se do conceito arraigado de que o dever de lealdade estaria presente nas 

situações jurídicas em que se revela o exercício do poder de controle. É inegável que o dever 

de lealdade serve de freio ao exercício desse poder. Mais do que isso, o dever se apresenta 

como cláusula geral e se estende a todos os acionistas, projetando-se na relação societária 

para evitar abusos de direito, situações de conflito de interesses ou de aproveitamento de 

oportunidades negociais, atuação contrária ao interesse social, entre outras aplicações. 

 

A disciplina dos deveres dos sócios é bastante relevante para o direito 

societário, principalmente porque visa equilibrar as tensões e conflitos decorrentes das 

 
57 Difícil a tarefa de discorrer sobre um instituto jurídico que não foi positivado em todas as suas vertentes (a 

LSA trata apenas do dever de lealdade do administrador e do acionista controlador, apesar de, neste último, 

conceituá-lo como exercício abusivo do direito/poder). Salva-nos e inspira-nos os pensamentos de Tullio 

Ascarelli, reproduzidos por Norberto Bobbio, segundo o qual certos institutos “cuja importância prática torna-

se cada vez maior não são disciplinados pelas normas escritas” e clama pelo “estudo da função econômica e 

social dos institutos jurídicos, que permite adaptar continuamente o direito à realidade mutável e fazer da obra 

do intérprete uma de criação jurídica” (BOBBIO, Norberto. Jusnaturalismo e Positivismo Jurídico. Tradução 

de Jaime A. Clasen. São Paulo: Ed. Unesp, 2016, pp. 48-49). 
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relações societárias, assim como proteger a essência da sociedade (colaboração ou 

cooperação para atingimento de um fim ou escopo comum, sempre em respeito ao interesse 

social). 

 

Entre os deveres, Wiedemann elenca o dever de contribuir, o dever de 

colaborar para a gestão social e o dever de lealdade.58 Este último funciona como cláusula 

geral para dar conta dos conflitos entre os sócios controladores e minoritários e entre os 

sócios empreendedores e investidores.59 Mais ainda, o dever de lealdade é considerado um 

dever de auxílio ou consideração, em virtude dos trabalhos desenvolvidos por Alfred Hueck, 

Robert Fischer, Marcus Lutter e Wolfgang Zöllner, os quais consideraram os diversos 

interesses envolvidos em uma coletividade para resolver a problemática das posições 

jurídicas a ela inerentes.60 

 

Menezes Cordeiro afirma que os deveres de lealdade, “como manifestação 

geral da boa-fé e da tutela da confiança, estão presentes nas relações “entre os sócios e entre 

estes e os administradores”, atribuindo a esse instituto aplicações das mais diversas (cita as 

regras gerais do abuso do direito e as consequentes limitações ao direito de voto e à atuação 

do administrador), que, notadamente, transformaram e fizeram progredir o direito societário 

moderno.61 

 

Além do desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial na Alemanha, 

diversas decisões judiciais no direito norte-americano influenciaram – e continuam a 

influenciar - a disciplina do dever de lealdade em outros países, especialmente em função da 

atenção que se dá à proteção das minorias. Diversos casos colocam no centro da discussão o 

conflito de interesses – entre os interesses dos acionistas e o interesse social - e os deveres 

 
58 Excerto do “Direito Societário I – Fundamentos” de Herbert Wiedemann. Tradução de Erasmo Valladão A. 

e N. França. In: FRANÇA, Erasmo Valladão A. e N. (coord.). Temas de direito societário, falimentar e teoria 

da empresa. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 628. 
59 “Em diversos períodos, juízes e doutrinadores têm se preocupado com as tensões e os conflitos entre os 

sócios majoritários e minoritários e entre sócios empreendedores e sócios investidores, assim como, nas 

Publikumsgesellschaften, com os encargos impostos por sua participação no mercado de capitais.” 

(WIEDEMANN, Herbert. Vínculos de Lealdade e Regra de Substancialidade. Tradução do texto original 

“Treubindungen und Sachlichkeitsgebot: ein Systemvergleich”, de Otto Carlos Vieira Ritter von Adamek. In: 

Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. Vol. 157, jan./mar. 2011, p. 8). Em que pese 

a distinção feita entre sócios empreendedores e sócios investidores, pelo referido doutrinador alemão, no Brasil 

não há o delineamento de um regime jurídico que permita qualificar o sócio como empreendedor ou investidor.  
60 Wiedemann, ob. cit. (Vínculos de Lealdade e Regra de Substancialidade), p. 9. 
61 MENEZES CORDEIRO, António. Direito das Sociedades. Tomo I. Parte Geral. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 

2011, p. 282. 
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fiduciários como regra obrigatória a ser seguida pelos acionistas nas relações societárias, 

independentemente de existir ou não regra contratual nesse sentido.62 

 

Esse desenvolvimento também se verificou na doutrina norte-americana. 

Robert Clark aponta que os acionistas controladores se sujeitam ao “fiduciary duty of 

loyalty”, ao abordar os paradigmas do conflito de interesses: 

 

“Directors, officers, and, in some situations, controlling shareholders owe 

their corporations, and sometimes other shareholders and investors, a 

fiduciary duty of loyalty. This duty prohibits the fiduciaries from taking 

advantage of their beneficiaries by means of fraudulent or unfair 

transactions. They may not abuse the beneficiaries in situations in which 

they have a conflict of interest. In some contexts, they may act improperly 

simply by maintaining a state of affairs in which they have a conflict of 

interest. Most importantly, this general fiduciary duty of loyalty is a 

residual concept that can include factual situations that no one has 

foreseen and categorized. The general duty permits, and in fact has led to, 

a continuous evolution in corporate law. At the same time, the courts and 

legislatures have developed more specific rules, or particular fiduciary 

duties, to deal with many recurring situations involving a conflict of 

interest”63 (grifamos). 

 

Blair e Stout explicam que o ponto central da relação fiduciária recai sobre o 

compromisso de se abandonar o interesse próprio em favor do interesse do beneficiário.64 

No direito brasileiro, seria o favorecimento do interesse social em detrimento do interesse 

pessoal do acionista. Eizirik ensina que “o interesse social não pode ser reduzido ao interesse 

de cada um dos acionistas, mas sim ao seu interesse comum de realização do escopo 

social”.65 

 

Nesse caminho, temos que homenagear a lei das sociedades por ações 

brasileira66 que, desde a sua origem, e evidentemente como um primeiro passo, reconhece 

em seu art. 116, parágrafo único, que “o acionista controlador deve usar o poder com o fim 

de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social”, favorecendo o 

interesse social em detrimento do interesse pessoal do acionista, bem como impõe deveres e 

 
62 BLAIR, Margaret M. e STOUT, Lynn A. Trust, Trustworthiness, and the Behavioral Foundations of 

Corporate Law. Georgetown University Law Center 2000 Working Paper Series in Business, Economics, and 

Regulatory Law. Working Paper No. 241403, pp. 52-53. Disponível em: 

http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=241403. Acesso em: 04/07/2018. 
63 CLARK, Robert. Corporate Law. Boston: Little, Brown and Company, 1986, p. 141. 
64 “(…) a fiduciary must ‘renounce’ self-interest in favor of pursuing the good of another.” (Ob. cit., p. 53). 
65 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. 2. 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 240. 
66 Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=241403
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responsabilidades ao acionista controlador em suas relações com os demais acionistas da 

empresa. 

 

Ainda, apesar de tratar como “modalidade de exercício abusivo de poder”, a 

LSA elenca uma série de condutas violadoras desse dever de lealdade societário, tais como: 

(i) levar a companhia a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo dos 

acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia; (ii) promover a liquidação de 

companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, com 

o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais 

acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários 

emitidos pela companhia; (iii) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários 

ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem 

a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores 

em valores mobiliários emitidos pela companhia; (iv) contratar com a companhia, 

diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de 

favorecimento ou não equitativas; entre outras.67 

 

A partir dos dispositivos da LSA, algumas questões serão enfrentadas neste 

trabalho, tais como: (a) o dever de lealdade, além do disposto no art. 116 da LSA para o 

acionista controlador, encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro como cláusula 

geral do direito societário? (b) os acionistas minoritários também estariam sujeitos a esse 

dever? (c) há alguma modulação do dever societário de lealdade? e (d) haveria um dever de 

lealdade pré-contratual? 

 

Esta tese, portanto, propõe-se a examinar o dever de lealdade societário, seus 

fundamentos, aplicações e delimitações, visando contribuir, modicamente, com as 

limitações do autor, para o desenvolvimento do tema no direito societário brasileiro, 

esperando que ele possa aguçar o interesse daqueles que queiram dar continuidade – e até 

mesmo aprimorar - este árduo trabalho de concretude dos deveres dos acionistas.  

 
67 Estas hipóteses estão previstas no art. 117, §1º, da LSA. 
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1.4. Organização e divisão proposta para a tese 

 

A tese divide-se em cinco partes, sendo a primeira parte dedicada aos 

fundamentos do dever de lealdade; a segunda, voltada ao dever geral de lealdade dos 

acionistas nas sociedades anônimas, buscando traçar o enunciado geral, a função e a 

tipologia do instituto; a terceira, dedicada às situações específicas dos acionistas 

controladores e não controladores; a quarta; centrada no exame da responsabilidade e das 

consequências jurídicas decorrentes da violação dos deveres de lealdade (gerais e 

específicos); e a quinta e última, dedicada às considerações finais e à proposta de 

aperfeiçoamento legislativo. 

 

Nesse percurso, tratamos dos princípios informadores do dever de lealdade 

(princípios da boa-fé e da cooperação ou colaboração), do dever de lealdade como princípio 

estruturante ou cláusula geral do direito societário, do vínculo de lealdade entre os acionistas 

e entre estes e a companhia, da lealdade societária, fazendo o recorte da lealdade nesse 

campo do direito, e do desenvolvimento do dever de lealdade no direito comparado, nos 

sistemas norte-americano, inglês, alemão, português, italiano, francês e espanhol. 

 

Estabelecemos, também, as fontes normativas do dever de lealdade, 

considerando a influência do CC 2002 e as regras previstas na LSA. Na parte dedicada ao 

dever geral de lealdade, por sua vez, respondemos à pergunta sobre a existência de um dever 

geral de lealdade aplicável a todos os acionistas, independentemente da qualificação jurídica 

(controlador ou não controlador). 

 

Foi importante também discorrer sobre a função e o caráter dúplice do dever 

de lealdade antes de seguirmos para o exame da tipologia, no qual estruturamos os deveres 

de lealdade em positivos e negativos, a partir da sua duplicidade. Na sequência, fomos buscar 

no direito alemão, e nos estudos que se seguiram, a fundamentação para confirmar a 

existência do dever de lealdade nas relações que antecedem a constituição da companhia. 

 

Na sequência, abordamos a questão sobre a possibilidade de modulação do 

dever de lealdade, tanto nos estatutos sociais como nos acordos parassociais, sendo que a 

fonte inspiradora, para tanto, foi o direito estrangeiro. Nele encontramos a afirmação da boa-

fé objetiva como norma de ordem pública e imperativa, assim como a restrição à modificação 
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ou supressão do dever de lealdade. 

 

Após termos examinado os deveres gerais de lealdade, estruturando-os em 

deveres positivos e negativos, enfrentamos as particularidades afeitas aos controladores, 

tendo como base as disposições da LSA e as normas da CVM, e aos não controladores, 

encontrando, para ambos, farto material exemplificativo de novas casuísticas dos deveres de 

lealdade extralegais. 

 

Ainda, procuramos estruturar, de modo organizado, as consequências 

jurídicas decorrentes da violação dos deveres de lealdade ensejadoras da responsabilidade 

civil e, também, nas companhias abertas, da administrativa, passando pelas hipóteses de 

invalidação das deliberações assembleares e da fundamentação para a reparação dos danos 

causados por violação daqueles deveres. 

 

Por fim, mas não menos importante, diante da necessidade de 

aperfeiçoamento legislativo sugerido pela doutrina, ousamos propor uma nova redação para 

os arts. 115, 116 e 117 da LSA, com o intuito de aprimorar a redação dos mesmos, embora 

ciente da árdua tarefa – não é nada fácil modificar um estatuto jurídico dos mais sólidos e 

celebrados, ainda mais com a assinatura de dois grandes juristas do direito societário 

nacional. 

 

Esta, portanto, é a nossa pequena contribuição. Não obstante a extensa 

pesquisa, realizada inclusive em bibliotecas dos Estados Unidos e da Alemanha, e as longas 

horas de dedicação ao trabalho, é evidente que erros, omissões e falhas serão encontrados no 

trabalho, os quais são de exclusiva responsabilidade do autor. 
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PARTE V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

17.1. Observações finais e teses 

 

1. A lealdade corresponde ao comportamento correto, probo e honesto que é 

esperado daqueles que se relacionam no convívio social, e está associada à confiança que se 

estabelece entre as pessoas que participam de um determinado agrupamento – a lealdade e a 

boa-fé constituem a alma das relações sociais e jurídicas. 

 

2. A lealdade é uma virtude que está presente em todas as interações sociais 

e jurídicas; é um preceito ético e uma qualidade moral, necessárias à convivência humana. 

 

3. A lealdade é um instrumento de moralização das obrigações e contratos, 

especialmente em sua função de proteção das partes contratantes, exercendo papel 

fundamental para a solução de conflitos internos e externos ao fenômeno societário. 

 

4. Confirmou-se neste estudo a existência de um dever de lealdade dos 

acionistas inerente aos vínculos decorrentes do contrato de sociedade. 

 

5. Demonstrou-se neste trabalho que o dever de lealdade é aplicável a todos 

os acionistas, independentemente da qualificação jurídica. Isto é, tanto os acionistas 

controladores como os acionistas não controladores (minoritários e preferencialistas), 

possuem deveres de lealdade entre si e para com companhia. 

 

6. A sociedade anônima tem natureza contratual, resultando de um contrato 

de sociedade, plurilateral e constitutivo de uma nova realidade organizativa, a partir do qual 

surgem deveres societários. É um contrato relacional ou de longa duração em que há a 

presença marcante dos deveres de colaboração e de lealdade. 

 

7. O escopo ou fim comum é o elemento causal ou finalístico do contrato de 

sociedade, que decorre do exercício da atividade prevista no objeto social, e serve de metro 
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balizador dos deveres de lealdade. 

 

8.  O interesse social é o elemento essencial da relação societária, no direito 

das companhias, servindo de parâmetro para equilibrar os interesses envolvidos nas relações 

societárias. 

 

9.  O dever de lealdade, todavia, é mais eficiente para a proteção contra os 

abusos dos acionistas; controla com mais eficiência as posições jurídicas subjetivas, 

superando a noção de interesse social. 

 

10. A cooperação ou colaboração é elemento essencial do fenômeno 

associativo, qualifica a conduta dos sujeitos que participam da relação societária e exige das 

partes deveres de lealdade, intensificando o vínculo de lealdade entre os sócios para que a 

sociedade possa atingir os seus fins, como corolário da aplicação do princípio e da cláusula 

geral da boa-fé objetiva. 

 

11. As relações societárias exigem cooperação em prol do fim comum que as 

estrutura, exigindo que as pessoas sacrifiquem interesses pessoais para se atingir aquele 

objetivo. Além dos deveres de prestação, há na relação societária deveres acessórios ou 

laterais – deveres de conduta – de caráter não patrimonial, como, por exemplo, o dever de 

lealdade ou de atuar de boa-fé. 

 

12. A situação jurídica do acionista compreende os componentes ativos e 

passivos da posição ou status socii, de conteúdo complexo. O dever de lealdade tem suas 

raízes nessa posição jurídica. 

 

13. A LSA impõe ao acionista um dever de lealdade que deve ser observado 

no relacionamento societário, desde o aperfeiçoamento do contrato de sociedade – aquisição 

originária da posição de sócio – ou com o ingresso na sociedade após a sua constituição – 

aquisição derivada. 

 

14. A boa-fé objetiva é considerada princípio e cláusula geral disseminada por 

todo o ordenamento jurídico, inclusive presente no direito societário. A lealdade, dela 

emanada, tem como ponto central uma regra ou padrão de comportamento individual, de 
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caráter ético-jurídico, a ser observada pelas partes em seus relacionamentos e a exigir uma 

conduta proba, honesta e leal. 

 

15. A boa-fé se apresenta no direito privado como regra de interpretação dos 

negócios jurídicos (art. 113), como parâmetro para o reconhecimento de uma conduta 

caracterizadora de um ato ilícito (art. 187), em virtude do excesso no exercício de um direito, 

e, também, como regra orientadora da conduta das partes nos contratos em geral (art. 422). 

 

16. A cláusula geral da boa-fé, extraída dos arts. 113, 187 e 422 do CC 2002, 

aplica-se ao direito das sociedades, eis que as máximas de conduta ético-jurídica se espalham 

para diversas relações nos mais variados campos do direito privado, notadamente no direito 

que regula o fenômeno associativo. Assim, a cláusula geral do dever de lealdade pode limitar 

o direito de cada acionista, fundamentar os deveres de comportamento dos acionistas entre 

si ou para com a companhia e desempenhar papel hermenêutico. 

 

17. O dever de lealdade é uma cláusula geral normatizada que faz remissão a 

regras de conduta ético-social, cujo conteúdo deve ser preenchido por outras normas, regras, 

experiências ou máximas jurídicas. 

 

18. O ordenamento societário impõe aos seus participantes certas vinculações 

extra obrigacionais que influenciam o exercício de poderes e direitos, principalmente aqueles 

tradicionalmente chamados de ‘políticos’, funcionando como verdadeiros limites ao 

comportamento dos sujeitos que se relacionam nesse ambiente comunitário. 

 

19. Os vínculos de lealdade surgem a partir de dois elementos centrais da 

formação do contrato de sociedade: (i) da cooperação existente entre as partes para a 

consecução do fim comum; e (ii) da manifestação de vontade externada no ato de 

constituição, criadora do vínculo obrigacional, e que dá vida à sociedade. 

 

20. O dever de lealdade atua em duas vertentes: (a) positiva, em que se exige 

um dever de atuação compatível com o interesse da companhia e o fim social; e (b) negativa, 

como um dever de não causar dano à companhia ou a outros acionistas. 
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21. São deveres de lealdade positivos: o dever de votar no interesse da 

companhia, o dever de coerência ou de evitar o venire contra factum proprium e o dever de 

informar. 

 

22. São deveres de lealdade negativos: o dever de evitar o aproveitamento de 

oportunidades negociais da companhia, o dever de evitar situações de conflito de interesses 

prejudiciais à companhia, dever de não concorre com a companhia, dever de evitar o 

exercício abusivo do direito de fiscalização, inspeção ou solicitação de informações, dever 

de evitar a obtenção de vantagem indevida ou o favorecimento pessoal, dentre outras 

derivações previstas na LSA. 

 

23. O dever societário de lealdade está presente em toda a relação jurídica 

societária, inclusive nas fases pré e pós-contratual. 

 

24. Os deveres de consideração ou proteção emanam da boa-fé objetiva e 

permeiam a conduta daqueles que participam das negociações preliminares para a formação 

da companhia. Estas negociações, caracterizadas pela doutrina a partir da existência de uma 

discussão entre as partes com vistas à eventual celebração de um negócio jurídico específico, 

podem sujeitar os participantes ao ressarcimento de eventuais danos pela frustração de uma 

expectativa legítima a respeito da conclusão do contrato. 

 

25. Há deveres de lealdade na promessa de subscrição inicial de ações, 

principalmente se houver compromissos vinculantes assumidos que a caracterizam como 

provenientes de um contrato e, por consequência, geram responsabilidade contratual. 

 

26. A cláusula geral do dever de lealdade é de ordem pública, imperativa, e, 

portanto, não pode ser alterada, suprimida ou modificada por meio de cláusula estatutária ou 

contratual (acordo de acionistas). 

 

27. O ordenamento societário brasileiro, de maneira peculiar, equipara e 

reconhece deveres fiduciários semelhantes entre administradores e controladores, 

destacando-se, por conseguinte, a importância do dever de lealdade como fundamento de 

análise do exercício do poder de controle. 
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28. A situação jurídica de sujeição da minoria, que decorre da imposição da 

vontade da maioria estável, impõe um dever contraposto e correlato – um dever de lealdade 

– para resguardar os direitos daquela. 

 

29. A teoria do abuso do direito não é suficiente para dar conta de todas as 

situações em que a conduta do controlador contraria o interesse da companhia ou o fim social 

e/ou prejudica a companhia ou os acionistas minoritários, tendo sido superada pela noção de 

lealdade na relação societária. 

 

30. O dever de lealdade é a régua que deve ser utilizada para o exame da 

conduta dos acionistas, tanto do controlador como dos acionistas minoritários ou 

preferencialistas. 

 

31. A LSA aprimorou o regime anterior e admitiu a ocorrência do abuso no 

exercício do direito de voto, reconhecendo igualmente, assim, a ocorrência de abuso da 

minoria, no exercício do voto, a partir do § 3º do art. 115. 

 

32. Tanto a conduta comissiva quanto a omissiva caracterizam abuso do poder 

de controle por violação do art. 116, parágrafo único, incidindo na responsabilidade prevista 

no caput do art. 117 da LSA. 

 

33. O alcance do art. 117 da LSA deveria ir além do exercício abusivo do 

poder de controle, aplicando-se a qualquer abuso de poder, mesmo que este poder seja 

momentâneo ou não permanente, ou até mesmo a um abuso de direito, se compatível com 

as hipóteses listadas no referido artigo. 

 

34. As condutas descritas no art. 117, §1º, da LSA, são hipóteses de violação 

do dever de lealdade, seja do acionista qualificado como controlador ou não, em virtude da 

aplicação da cláusula geral do dever de lealdade emanada da boa-fé objetiva (arts. 113, 187 

e 422 do CC 2002), sendo pacífico o entendimento de que o rol contido naquele parágrafo é 

meramente exemplificativo, eis que a orientação da LSA foi sempre a de adotar padrões 

amplos (standards), permitindo que os aplicadores da lei possam reprimir outros atos lesivos 

à companhia ou aos demais acionistas que não estejam expressamente previstos naquela lista 

enunciativa, mas que se revelem violadores dos deveres de lealdade do acionista controlador. 
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35. O entendimento da CVM constante em diversas decisões é no sentido de 

responsabilizar o acionista controlador quando este, em detrimento do interesse da 

companhia, privilegia intencionalmente outros interesses ou deliberadamente omite em usar 

o seu poder no interesse da companhia e da comunidade. 

 

36. Há um elemento de convergência entre a proteção da minoria e da maioria: 

o interesse da companhia. Mas não só ele. Encontram-se, também, no dever de lealdade. 

Ambos conflitos de interesses pressupõem a lealdade como balança da relação societária. 

 

37. Os deveres de lealdade específicos da minoria são: o dever de não bloquear 

os órgãos sociais (o anti obstrucionismo), o dever de não se opor abusivamente (o ativismo 

equilibrado) e o dever de não exercer abusivamente o poder de veto. 

 

38. A solução para a violação do dever de lealdade baseia-se nos princípios 

gerais da responsabilidade civil por ato ilícito, considerando o seguinte: (a) o acionista tem 

deveres de lealdade (de seguir uma conduta proba, honesta e leal); (b) o ato que viola o dever 

de lealdade é ilícito e, portanto, anulável; (c) do ato ilícito nasce para o acionista, por força 

da lei, o dever de reparar os danos que tenha causado (à companhia ou aos demais acionistas). 

 

39. As medidas que podem ser adotadas em razão da violação do dever de 

lealdade são: invalidade das deliberações, reparação dos danos ou suspensão do exercício de 

direitos. 

 

40. Há responsabilidade civil por violação ao dever de lealdade e, 

especificamente nas companhias abertas, também responsabilidade administrativa. 

 

17.2. Dever de lealdade: aprimoramento da legislação 

 

É unânime na doutrina a magnitude da LSA. Incontáveis são os elogios feitos 

ao texto de autoria de Alfredo Lamy e Bulhões Pedreira. Recordo-me da sempre atual e 

presente afirmação de Erasmo Valladão: “a LSA é um monumento legislativo”. 
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Nem por isso, como toda lei, o tempo, a evolução da sociedade e os 

comportamentos sociais – muitas vezes involuídos eticamente - encarregam-se de exigir um 

reforço do sistema para conter certos abusos – ou para resgatar uma ética mínima a ser 

observada no convívio social -, reclamando a necessidade de introduzir no ordenamento a 

realidade constatada pela doutrina e jurisprudência. 

 

No caso, é salutar pensar em uma reforma da LSA para “o reconhecimento 

explícito do dever de lealdade”,1339 seja para munir o sistema de salvaguardas contra os 

abusos da minoria, seja para aprimorar os mecanismos já existentes que protegem os 

interesses da companhia e dos acionistas não controladores contra abusos da maioria. 

 

Nesse sentido, propomos a seguinte redação para aprimorar a redação dos art. 

115, 116 e 117 da LSA, com o intuito de introduzir expressamente o dever de lealdade do 

acionista no arcabouço jurídico das companhias: 

 

Redação atual Redação sugerida 

 

Abuso do Direito de Voto e Conflito de 

Interesses 

 

Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no 

interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o 

voto exercido com o fim de causar dano à companhia 

ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para 

outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, 

ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para 

outros acionistas.  

 

 

 

§ 1º o acionista não poderá votar nas 

deliberações da assembléia-geral relativas ao laudo 

de avaliação de bens com que concorrer para a 

formação do capital social e à aprovação de suas 

contas como administrador, nem em quaisquer 

outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, 

ou em que tiver interesse conflitante com o da 

companhia. 

 

§ 2º Se todos os subscritores forem 

condôminos de bem com que concorreram para a 

formação do capital social, poderão aprovar o laudo, 

sem prejuízo da responsabilidade de que trata o § 6º 

do artigo 8º. 

 

 

Dever de Lealdade do Acionista e Conflito de 

Interesses 

 

Art. 115. O acionista deve exercer lealmente os 

direitos ou poderes que lhe forem conferidos, 

observando sempre o interesse da companhia; 

considerar-se-á desleal o exercício do direito ou 

poder com o fim de causar dano à companhia ou a 

outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, 

vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa 

resultar, prejuízo para a companhia ou para outros 

acionistas.  

 

§ 1º o acionista não poderá votar nas 

deliberações da assembléia-geral relativas ao laudo 

de avaliação de bens com que concorrer para a 

formação do capital social e à aprovação de suas 

contas como administrador, assim como em matérias 

que puderem beneficiá-lo de modo particular. 

 

 

§ 2º Se todos os subscritores forem 

condôminos de bem com que concorreram para a 

formação do capital social, poderão aprovar o laudo, 

sem prejuízo da responsabilidade de que trata o § 6º 

do artigo 8º. 

 

 

 
1339 Erik Oioli, ob. cit., p. 165. 
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§ 3º o acionista responde pelos danos 

causados pelo exercício abusivo do direito de voto, 

ainda que seu voto não haja prevalecido. 

 

 

 

§ 4º A deliberação tomada em decorrência do 

voto de acionista que tem interesse conflitante com 

o da companhia é anulável; o acionista responderá 

pelos danos causados e será obrigado a transferir 

para a companhia as vantagens que tiver auferido. 

 

§ 5º (inexistente) 

 

§ 3º o acionista não deve exercer seu direito 

ou poder quando estiver em posição 

substancialmente conflitante com a companhia, 

sendo obrigado a reparar os prejuízos causados à 

companhia pelo exercício desleal. 

 

§ 4º o acionista responde pelos danos 

causados em virtude da conduta desleal, ainda que a 

sua opinião ou voto não haja prevalecido. 

 

 

 

§ 5º A deliberação tomada em violação aos 

deveres de lealdade constantes neste artigo é 

anulável; o acionista responderá pelos danos 

causados e será obrigado a transferir para a 

companhia as vantagens que tiver auferido. 

 

 

Acionista Controlador 

Deveres 

 

Art. 116. Entende-se por acionista controlador a 

pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas 

vinculadas por acordo de voto, ou sob controle 

comum, que: 

 

a) é titular de direitos de sócio que lhe 

assegurem, de modo permanente, a maioria dos 

votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder 

de eleger a maioria dos administradores da 

companhia; e 

 

b) usa efetivamente seu poder para dirigir as 

atividades sociais e orientar o funcionamento dos 

órgãos da companhia. 

 

Parágrafo único. O acionista controlador 

deve usar o poder com o fim de fazer a companhia 

realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e 

tem deveres e responsabilidades para com os demais 

acionistas da empresa, os que nela trabalham e para 

com a comunidade em que atua, cujos direitos e 

interesses deve lealmente respeitar e atender. 

 

Art. 116-A. O acionista controlador da companhia 

aberta e os acionistas, ou grupo de acionistas, que 

elegerem membro do conselho de administração ou 

membro do conselho fiscal, deverão informar 

imediatamente as modificações em sua posição 

acionária na companhia à Comissão de Valores 

Mobiliários e às Bolsas de Valores ou entidades do 

mercado de balcão organizado nas quais os valores 

mobiliários de emissão da companhia estejam 

admitidos à negociação, nas condições e na forma 

determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários. 

 

(inexistente) 

 

 

 

Acionista 

Qualificação e Deveres 

 

Art. 116. Entende-se por acionista controlador a 

pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas 

vinculadas por acordo de voto, ou sob controle 

comum, que: 

 

a) é titular de direitos de sócio que lhe 

assegurem, de modo permanente, a maioria dos 

votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder 

de eleger a maioria dos administradores da 

companhia; e 

 

b) usa efetivamente seu poder para dirigir as 

atividades sociais e orientar o funcionamento dos 

órgãos da companhia. 

 

(excluído) 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 116-A. O acionista controlador, assim como o 

acionista, ou grupo de acionistas, que eleger membro 

dos órgãos sociais, tem deveres de lealdade para com 

a companhia e os demais acionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 116-B. O acionista deve usar o poder com o fim 

de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir 

sua função social, e tem deveres e responsabilidades 
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(inexistente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para com os demais acionistas da empresa, os que 

nela trabalham e para com a comunidade em que 

atua, cujos direitos e interesses deve lealmente 

respeitar e atender. 

 

Art. 116-C. O acionista controlador da companhia 

aberta e os acionistas, ou grupo de acionistas, que 

elegerem membro do conselho de administração ou 

membro do conselho fiscal, deverão informar 

imediatamente as modificações em sua posição 

acionária na companhia à Comissão de Valores 

Mobiliários e às Bolsas de Valores ou entidades do 

mercado de balcão organizado nas quais os valores 

mobiliários de emissão da companhia estejam 

admitidos à negociação, nas condições e na forma 

determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários. 

 

 
 

Responsabilidade 

 

Art. 117. O acionista controlador responde pelos 

danos causados por atos praticados com abuso de 

poder. 

 

§ 1º São modalidades de exercício abusivo de 

poder: 

 

a) orientar a companhia para fim estranho ao 

objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-

la a favorecer outra sociedade, brasileira ou 

estrangeira, em prejuízo da participação dos 

acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da 

companhia, ou da economia nacional; 

 

b) promover a liquidação de companhia 

próspera, ou a transformação, incorporação, fusão 

ou cisão da companhia, com o fim de obter, para si 

ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos 

demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou 

dos investidores em valores mobiliários emitidos 

pela companhia; 

 

c) promover alteração estatutária, emissão de 

valores mobiliários ou adoção de políticas ou 

decisões que não tenham por fim o interesse da 

companhia e visem a causar prejuízo a acionistas 

minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos 

investidores em valores mobiliários emitidos pela 

companhia; 

 

d) eleger administrador ou fiscal que sabe 

inapto, moral ou tecnicamente; 

 

 

e) induzir, ou tentar induzir, administrador 

ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus 

deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, 

contra o interesse da companhia, sua ratificação pela 

assembléia-geral; 

 

Responsabilidade 

 

Art. 117. O acionista responde pelos danos causados 

por atos praticados em violação ao dever de lealdade. 

 

§ 1º São exemplos de violação do dever de 

lealdade: 

 

a) orientar a companhia para fim estranho 

ao objeto social ou ao escopo comum 

 

b) levar a companhia a favorecer outra 

sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da 

participação dos acionistas nos lucros ou no acervo 

da companhia; 

 

b) promover a liquidação de companhia 

próspera, ou a transformação, incorporação, fusão 

ou cisão da companhia, com o fim de obter, para si 

ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos 

demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou 

dos investidores em valores mobiliários emitidos 

pela companhia; 

 

c) promover alteração estatutária, emissão de 

valores mobiliários ou adoção de políticas ou 

decisões que não tenham por fim o interesse da 

companhia e visem a causar prejuízo a outros 

acionistas, aos que trabalham na empresa ou aos 

investidores em valores mobiliários emitidos pela 

companhia; 

 

d) eleger administrador ou fiscal que sabe 

inapto, moral ou tecnicamente, ou que atue em 

empresa concorrente; 

 

e) induzir, ou tentar induzir, administrador 

ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus 

deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, 

contra o interesse da companhia, sua ratificação pela 

assembléia-geral; 
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f) contratar com a companhia, diretamente ou 

através de outrem, ou de sociedade na qual tenha 

interesse, em condições de favorecimento ou não 

equitativas; 

 

g) aprovar ou fazer aprovar contas 

irregulares de administradores, por favorecimento 

pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou 

devesse saber procedente, ou que justifique fundada 

suspeita de irregularidade. 

 

h) subscrever ações, para os fins do disposto 

no art. 170, com a realização em bens estranhos ao 

objeto social da companhia. 

 

§ 2º No caso da alínea e do § 1º, o 

administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal 

responde solidariamente com o acionista 

controlador. 

 

§ 3º O acionista controlador que exerce cargo 

de administrador ou fiscal tem também os deveres e 

responsabilidades próprios do cargo. 

 

 

 

f) contratar com a companhia, diretamente ou 

através de outrem, ou de sociedade na qual tenha 

interesse, em condições de favorecimento ou não 

equitativas; 

 

g) aprovar ou fazer aprovar contas 

irregulares de administradores, por favorecimento 

pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou 

devesse saber procedente, ou que justifique fundada 

suspeita de irregularidade. 

 

h) subscrever ações, para os fins do disposto 

no art. 170, com a realização em bens estranhos ao 

objeto social da companhia. 

 

§ 2º No caso da alínea ‘e’ do § 1º, o 

administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal 

responde solidariamente com o acionista. 

 

 

§ 3º O acionista que exerce cargo de 

administrador ou fiscal tem também os deveres e 

responsabilidades próprios do cargo. 
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